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Domnului Árus Zsolt, 

Referitor la cererea dumneavoastră, formulată în baza Legii nr. 544/2001
1
, cu 

modificările și completările ulterioare, și înregistrată la Direcţia Informare şi Relaţii Publice cu 

numărul de mai sus, vă aducem la cunoștință următoarele: 

Ordinul MAI nr. 132/2004 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea 

polișiștilor din MAI a fost abrogat la data de 01.10.2008. 

  Prevederile indicate de dumneavoastră asigurau aplicarea art. 20  din Ordonanţa de 

Guvern nr. 38/30.01.2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

  În condițiile în care Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 a fost abrogată de legislația cadru 

de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01.01.2010, 

salarizarea personalului din cadrul MAI se efectuează în conformitate cu prevederile acestei 

legislații-cadru, cu mențiunea că sporurile salariale se acordă în funcție de condițiile de muncă în 

care se desfășoară activitatea profesională, potrivit legii. 

De asemenea, menționăm că Anexa  nr. VI din Legea-cadru nr. 153/2017
2
, art. 20 din 

Cap. II prevede că „pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone 

izolate ori în unităţi situate în localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu 

greutate, poliţiştii (...) beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de funcţie. Criteriile 

de stabilire a localităţilor şi zonelor izolate, a localităţilor şi zonelor unde atragerea 

personalului se face cu greutate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se 

stabilesc conform actelor normative în vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de 

credite.” 

 Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor legale anterior prezentate fac obiectul 

de reglementare al Anexei nr. 4 la Ordinul m.a.i. nr. S/7/2018 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, 

polițiștilor și personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, document clasificat – secret de 

serviciu. 
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